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جیلجف جاهجم ایرل ج یعا ا بارعاجیلجف جاهجم ایرل ج یعا ا بارعا
مهدز ی ثحبممهدز ی ثحبم : :

اِعراب از ویژگی های بارز زبان عربی است. کلمات از نظر عالمت حرف آخرشان دو نوع اند: ُمْعَرب و َمبنی

1- ُمعَْرب

عالمت حرف آخر برخی کلمات با تغییر جایگاهشان در جمله، تغییر می کنند که به آن ها »ُمْعَرب« گفته می شود.

 اسم های معرب )مانند »اللّ ه« در جمله های زیر(:

ِحیم حمِن الرَّ ！بِسمِ اللّ ِه الرَّ   َو اْستَغِْفروا اللّ َه ِإنَّ اللّ َه َغفوٌر َرحیٌم！   َو اللّ ُه یَْعلَُم ما في ُقلوبُِکم！

در آیات فوق، لفظ جاللۀ »اللّ ه« مطابق جایگاهش در جمله، عالمت حرف آخرش تغییر می کند.

 فعل مضارع )عالمت حرف آخر(:

 ا￼ل تَظْلِْم َکما ا￼ل تُِحبُّ أَْن تُظْلََم و أَحِْسْن کما تُِحبُّ أَْن یُحَْسَن إلیَك : ستم نکن همان طور که دوست نداری مورد ستم واقع شوی و نیکی کن همان طور 

که دوست داری به تو نیکی شود.

الف( انواع اعراب

ـ : کلمۀ دارای حالت اعرابی رفع  مرفوع  ـٌ ـــ ـُ رفع ـ

ـ : کلمۀ دارای حالت اعرابی نصب  منصوب ـً ـَــ نصب ـ

جّر ــِــــٍـ : کلمۀ دارای حالت اعرابی جّر  مجرور 

ـْـ : کلمۀ دارای حالت اعرابی جزم  مجزوم جزم ـ

ـ ، اِن )در اسم مثنی(، وَن )در جمع مذکر سالم(؛ ـٌ ـ ، ـ ـُ  اِعراب رفع: عالمت آن »ـ

مانند: الکاتُِب، کاتٌِب، اَلْکاتِباِن، اَلْکاتِبوَن

ـ ، یِن )در اسم مثنی(، یَن )در جمع مذکر سالم(«؛ مانند: اَلْکاتَِب، کاتِبًا، اَلْکاتِبَیِن، الکاتِبیَن ـً ـَـ ، ـ  اِعراب نصب: عالمت آن »ـ

 اِعراب جر: عالمت آن »ــِـ ، ــٍـ ، یِن )در اسم مثنی(، یَن )در جمع مذکر سالم(«؛ مانند: اَلْکاتِِب، کاتٍب، اَلْکاتِبَیِن، اَلْکاتِبیَن

ـْـ « و حذف نون در آخر فعل مضارع به جز صیغه های جمع مؤنث:  اِعراب جزم: عالمت آن »ـ

ا￼ل تَْکتُْب: فعل مضارع مجزوم به سکون / ا￼ل تَْکتُبي: فعل مضارع مجزوم به حذف نون

 َعَیِّن إعراَب الَْکِلماِت الْمرُفوَعِة َو الْمنصوبَِة و الَْمْجروَرِة َو الَْمْجزومَِة:

1( قََرأَ الطّالُِب الُْمِجدُّ قصیَدًة رائَِعًة!

: صفت و مرفوع به ضمه ]به تبعیت از اعراب موصوف[ الطالُِب: فاعل و مرفوع به ضمه / الُمِجدُّ

ـ ]به تبعیت از اعراب موصوف[ ـً ـ / رائَِعًة: صفت و منصوب به تنوین ـ ـً قصیَدًة: مفعول و منصوب به تنوین ـ

مضاف إلیه و مجرور به کسره مفعول و منصوب به فتحه مبتدا و مرفوع به ضمه

مضارع منصوب به فتحه

مضارع مرفوع به ضمه

مضارع منصوب به فتحه

مضارع مرفوع به ضمه

مضارع مجزوم به سکون
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